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چکیده: عصمت بخارایی از شاعران نامدار ماوراء النهر در اواخر 
قرن هشتم و اوایل قرن نهم بود. اشعار او در زمان حیاتش رواج 
روایت  به  و   829 سال  در  روایتی  به  وی  داشت.  فراوانی  روایی  و 
دیگر در 840 ق درگذشت. بساطی سمرقندی و خیالی بخارایی از 
شاگردان او بودند و سلطان خلیل نوۀ تیمور، برای او احترام زیادی 
قائل بود.  دیوانی که از عصمت بخارایی موجود است، دربردارندۀ 
رباعیات،  قطعات،  غزلیات،  قصاید،  از  اعم  شعر  بیت   7500
ترجیعات و مفردات  است. این کتاب با اینکه یک نوبت در سال 
1366 به چاپ رسیده، فاقد ویژگی های یک تصحیح علمی است. 
در بررسی نسخۀ چاپی و چند دستنویس کهن دیوان عصمت 
ص شد که در سدۀ نهم هجری یکی از گردآورندگان 

ّ
بخارایی، مشخ

دیوان عصمت، رباعیات کمال اصفهانی، انوری، اوحدی مراغه ای 
از  برخی  همچنین،  است.  کرده  الحاق  او  دیوان  به  را  دیگران  و 
م شاعر، از چشم مصّحح دیوان او پوشیده مانده 

ّ
رباعیات مسل

است. هدِف این مقاله، بررسی این دو موضوع است.

کلیدواژه:عصمت بخارایی، شعر دورۀ تیموری، رباعی، رباعیات 
سرگردان، رباعیات الحاقی
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A Study on the Quatrains of ‘Iṣmat Bukhāraāī
Seyed Ali Mirafazli

Abstract: Iṣmat Bukhāraāī was one of the 
famous Transoxiana poets in the late 8th and 
early 9th centuries. His poems were very popular 
during his lifetime. According to one narration, 
he died in 829  and another narration in 840 
AH. Basāṭī Samarkandi and Khiyāl Bukhāraāī 
were among his students, and Sultan Khalil, the 
grandson of Timur, had great respect for him. 
The Divan, which exists now and is attributed 
to Iṣmat Bukhāraāī, contains 7,500 verses of 
poetry, including odes, sonnets, fragments, 
quatrains, tarjiats and monographs. Although 
this book was published once in 1366, it lacks 
the characteristics of a scientific edition. In the 
examination of the published version and some 
old manuscripts of his Divan, it was found that 
in the 9th century, one of the compilers of his 
Divan added the Quatrains of Kamāl Esfahani, 
Anvri, Ohadi Maraghei and others to his Divan. 
Also, some definitive quatrains of the poet have 
not been included by the editor of his Divan. 
The purpose of this article is to examine these 
two issues.

Keywords: ‘Iṣmat Bukhāraāī, Timurid period 
poetry, quatrains, wandering quatrains, supple-
mentary quatrains

حبث حول رباعّيات عصمت خبارايئ
السّيد عيل مير أفضيل

ين يف باد ما  اخلالصة: عصمت خبارايئ هو أحد الشـعراء املشـهور
ّيـن،  وراء الهنـر يف أواخـر القـرن الثامـن وأوائـل القـرن التاسـع اهلجر
وقـد راجـت أشـعاره يف فتـرة حياتـه وحظيـت بقبـوٍل واسـع. أّما وفاته 
 
ً
ّيـة طبقـا  ألحـد األقـوال سـنة 829، أو سـنة 840 هجر

ً
فكانـت طبقـا

. لقوٍل آخر
وكان مـن تامذتـه بسـاطي السـمرقندي وخيـايل البخـارايئ، وكان 

.
ً
 فائقا

ً
السلطان خليل ـ  حفيد تيمور  ـ يكّن له احتراما

والديـوان املوجـود هلـذا الشـاعر يتضّمـن 7500 بيـٍت مـن الشـعر بن 
باعّيات وترجيعات ومفردات. قصيدٍة وغزلّيات وقطعات ور

وهذا الديوان مّتت طباعته مّرة واحدة يف سنة 1366، إاّل أ ّنا طبعة 
تفتقـر إىل مقتضيـات التصحيـح العلمـي. فعنـد التأّمـل يف النسـخة 
املطبوعة ومقارنهتا مع عدٍد من النسخ اخلّطّية القدمية هلذا الديوان 
يّتضـح أّن أحـد الذيـن قامـوا بتجميـع ديـوان عصمـت البخـارايئ يف 
باعّيـات الي تعود   من الر

ً
القـرن التاسـع اهلجـري قـد أحلـق به عـددا

إىل كمـال األصفهـاين واألنـوري واألوحـدي املراغـه اي وغيرهـم مـن 
الشعراء.

باعّيات الي ال جمال للشّك يف  ومن جانب آخر فإّن هناك بعض الر
انتساهبا إىل الشاعر قد خفيت عن أنظار مصّحح ديوانه.
واهلدف من هذه املقالة هو البحث يف هذين املوضوَعن.

ّيـة،  التيمور الفتـرة  شـعر  البخـارايئ،  عصمـت  األساسـّية:  املفـردات 
باعّيات امللحقة. باعّيات التاهئة، الر باعّي، الر الر
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ـص بـه »عصمـت« و »نصیـری«، از شـاعران نامـدار 
ّ
عصمـت اهلل بخارایـی فرزنـد خواجـه مسـعود و متخل

مـاوراء النهـر در اواخـر قـرن هشـتم و اوایـل قـرن نهـم بـود. دولتشـاه سـمرقندی کـه حـدود نیم قرن بعـد از او 
یسته، گوید: »غزلیات عاشقانه و سخنان عارفانۀ خواجه عصمت در روزگار شاهرخ شهرتی عظیم  می ز
یافـت؛ چنان کـه مـردم را از مطالعـه و مالحظـۀ سـخنان فضـالی گذشـته یـاد نیامـدی. و الیـوم، سـخنان 
، مربـی سـلطان نصیرالدیـن  خواجـه متـروک اسـت« )تذکـرة الشـعراء، 358(. عصمـت بخارایـی در شـعر
خلیل )د. 814 ق( نوادۀ امیر تیمور گورکانی بود: »در روزگار دولت سلطان خلیل، اناراهلل برهانه، خواجه 
ـی یافتـه و شـاهزاده او را احترامـی زایـد الوصـف می داشـته، دائمـا انیـس و جلیـس 

ّ
کل عصمـت تربیـت 

گفتـۀ  گرفتـی« )همـان، 357(. بـه  شـاهزاده بـودی ]...] و سـلطان خلیـل علـم شـعر را از خواجـه تعلیـم 
گردان او بودند )همان، 352، 420(. عصمت، بعد  دولتشاه، بساطی سمرقندی و خیالی بخارایی از شا
از مرگ سـلطان خلیل انزوا پیشـه کرد و به روزگار حکمرانی الغ بیگ به سـال 829 ق درگذشـت )همان، 
یـخ مـرگ او را 840 ق نوشـته اند )حبیـب السـیر، 3: 550؛  ی از او بلیانـی تار 361(. میرخوانـد و بـه پیـرو

عرفات العاشقین، 4: 2488(. 

تقی کاشـانی، ابیات دیوان عصمت را ده هزار بیت نوشـته )خالصة االشـعار، برگ 198پ(، اما آنچه فی 
، شـامل قصایـد، غزلیـات، قطعـات، رباعیـات، ترجیعـات و  الحـال باقـی اسـت، حـدود 7500 بیـت شـعر
مفردات  اسـت. به رغم آنکه از دیوان عصمت بخارایی نسـخه های متعدد باقی اسـت )رک. فهرسـتگان، 
15: 608-610(، در تصحیح اشعار او اهتمام کافی صورت نگرفته و بر آنچه به سال 1366 به همت احمد 
کرمی چاپ شده، نام تصحیح نتوان نهاد؛ چرا که در مقدمۀ آن نه نسخه های مورد استفاده معرفی شده ، 
نه گزارشی از روش تصحیح و شیوۀ گزینش متن موجود است. در بررسی رباعیات نسخۀ چاپی و انطباق 
 ، آن با چند دستنویس کهن دیوان عصمت بخارایی مشّخص شد که رباعیات تعدادی از شاعراِن دیگر
، نسـخۀ چاپـی فاقـد برخـی از رباعیـات شـاعر  بـه دیـوان خطـی و چاپـِی او راه یافتـه اسـت. از طـرف دیگـر
اسـت )شـانزده رباعی(. هدِف این مقاله، بررسـی این دو موضوع اسـت. بنده، جدولی از نسخه های مورد 

بررسی تهیه کرده ام که در آن، کیفیت نسخه و تعداد رباعیات آن ها مشخص شده است:

یخمشخصات نسخهنشانه تعداد رباعیتار
82141 قکتابخانۀ مجلس سنا، شمارۀ 339 سنا

یس یس، Supp.Pers.795پار 84825 قکتابخانۀ ملی پار
86450 قکتابخانۀ موزۀ بریتانیا،OR.3500 بریتانیا

87255 قکتابخانۀ فاتح، شمارۀ 3848فاتح
55سدۀ نهم قکتابخانۀ مجلس، شمارۀ 1028مجلس
41سدۀ نهم قکتابخانۀ دانشگاه استانبول،F425 دانشگاه
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یخمشخصات نسخهنشانه تعداد رباعیتار
40سدۀ نهم قکتابخانۀ فاتح، شمارۀ 3847فاتح 2
311سدۀ نهم قکتابخانۀ اسعد افندی، شمارۀ 2673اسعد

48سدۀ دهم قکتابخانۀ راشد افندی، شمارۀ 1260راشد

رباعیات الحاقی
کمـال  رباعیـات  درج  رباعیـات،  بخـش  در  بخارایـی  عصمـت  چاپـی  دیـوان  مهـم  ایرادهـای  از  یکـی 
ی، اوحـدی مراغـه ای و دیگـران در بین رباعیات این شـاعر اسـت. بـا اینکه در  اسـماعیل اصفهانـی، انـور
مقدمۀ چاپ مذکور سخنی از نسخه یا نسخه های مورد استفادۀ کارگزاِر کتاب دیده نمی شود، به قرینۀ 
آنکـه جنـاب کرمـی در اغلـب چاپ کرده هایـش بـه دسـتنویس های کتابخانـۀ مجلـس اّتـکا داشـته، بنده 
بـا تطبیـق مندرجـات نسـخۀ چاپـی بـا چنـد دسـتنویس دیـوان عصمـت بخارایـی در گنجینـۀ مجلـس، 
حـدس می زنـم کـه ایشـان، نسـخۀ شـمارۀ 1028 آن کتابخانـه را مرجـع اصلـِی نقـل اشـعار قرار داده اسـت، 
یـخ اسـت، امـا طبـق نظر  ایـن منبـع احتمالـی، یعنـی دسـتنویس شـمارۀ 1028 کتابخانـۀ مجلـس، فاقـد تار
ی، در اواسـط قرن نهم هجری و نزدیک به زمان مؤلف، کتابت شـده اسـت. کاتب این  ابن یوسـف شـیراز
نسخه، خود را جالل غیاث فرج اهلل معرفی کرده و تعداد ابیات نسخه، 7500 بیت است )رک. فهرست 
ـی، 3: 272-275(. تعـداد رباعیـات منـدرج در نسـخۀ چاپـی 53 رباعـی 

ّ
کتابخانـۀ مجلـس شـورای مل

است که با 55 رباعی نسخۀ مجلس تطابق بسیار دارد و احتمااًل دو رباعی آن از چشم رونویس کننده، 
پوشـیده مانـده اسـت. رباعیـات نسـخۀ مجلـس، خویشـاوندی هایی بـا نسـخۀ شـمارۀ 3848 کتابخانـۀ 
فاتح اسـتانبول دارد. نسـخۀ فاتح را کاتبی به نام شـرف الدین حسـین مشـهدی کتابت کرده و مشـتمل بر 
دو دیوان است: دیوان ناصر بخارایی که در 870 کتابت شده و دیوان عصمت بخارایی که در 872 ق 
به اتمام رسیده است )رک. فهرست دستنویس های فارسی کتابخانۀ فاتح، 242-243(.2  احتمال دارد 
ِی مرجِع واحدی کتابت شـده باشـند. با اینکه این دو نسـخه بیشـترین  دو نسـخۀ مجلس و فاتح، از رو
رباعیـات را در میـان نسـخه های دیـوان عصمـت بخارایـی دارنـد، فاقـد برخـی از رباعیات او هسـتند. به 
، 18 فقره از رباعیات دیگران  نظر می رسد که یکی از گردآورندگان دیوان عصمت بخارایی بعد از مرگ او
را به منظور ُپر و پیمان کردِن رباعیات عصمت به دیوان او افزوده باشـد. سـایر نسـخه های مورد بررسـی 
مـا، هجـده رباعـِی افـزوده را ندارنـد. ایـن هجـده رباعـی، در انتهـای بخـش رباعیـات دو نسـخۀ مجلـس و 
فاتح جای گرفته اند و این مسئله نیز ظّن الحاقی بودن آن ها را تقویت می کند. نردیک ترین نسخه به دو 

رق 307، بـا بیـت دوم رباعـی آغـازِ بـرگ 308  یس افتادگـی وجـود دارد و بیـت اول رباعـِی انتهـای و راق 307 و 308 ایـن دسـتنو 1( بیـن او
منطبق نیست.

یس متوجـه رقـم کاتـب در بخش دیوان عصمت بخارایی نشـده و  راق در صحافـی مجـدد نسـخه، فهرسـت نو 2( بـه دلیـل جابه جایـی او
سـال 870 ق را برای هر دو بخش نسـخه یکسـان دانسـته اسـت. در وضعیت فعلی نسـخه، رقم دوم کاتب در میانۀ دیوان عصمت 

کی از کتابت نسخه در رجب سال 872 ق است )برگ 8۴پ(. جای گرفته که حا
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نسـخۀ مجلس و فاتح، از لحاظ تعداد رباعی، دسـتنویس موزۀ بریتانیاسـت که 50 رباعی دارد. اما هیچ 
کدام از هجده رباعی الحاقی در این نسـخه نیسـت. به جای آن، رباعیات دیگری آمده که جایشـان در 

دو نسخۀ مذکور خالی است و جزو رباعیات نویافتۀ شاعر محسوب می شود.

از  و دیـوان چاپـی عصمـت بخارایـی،  فاتـح  و  رباعیـات موجـود در نسـخه های مجلـس  از  رباعـی  ُنـه 
کمـال بـر مبنـای  کمـال اسـماعیل اصفهانـی )د. 635 ق( اسـت. ایـن رباعیـات در دیـوان  سـروده های 
یـخ 688، 699، 721، 722 و 732 ق جـای  ، از جملـه نسـخه هایی بـا تار چندیـن نسـخۀ خطـی معتبـر
گرفته اند و کتابت آن ها قبل از تولد عصمت بخارایی بوده است. بنابراین، از مقولۀ »رباعی سرگردان« به 
شمار نمی روند و باید آن ها را »رباعی الحاقی« نامید. ما این رباعیات را بر اساس ضبط دیوان عصمت 

بخارایی نقل می کنیم که گاه تفاوت هایی با ضبط دیوان کمال دارد:

]1[
 بگشـــــاد به خنـــــده لعل جان پـــــرور خویش
او مایـــــۀ شـــــادی اســـــت و مـــــن کان غمم

 تـــــا بگشـــــادم بـــــه گریه چشـــــم تـــــر خویش
گوهـــــر خویش گوهـــــر خود نمـــــود و من  او 

)مجلس، 260پ؛ فاتح، 82پ؛ دیوان چاپی، 543؛ دیوان کمال، 265(3

]2[
گـــــذار پـــــرواز  بـــــه  را  نشـــــاط  مـــــرغ   رو 
گـــــذار تـــــو شـــــاد نشـــــین و عمـــــر در نـــــاز۴ 

 غم هـــــای جهـــــان بـــــر مـــــِن غم ســـــاز گذار
غـــــم را بـــــه مـــــن و مـــــرا بـــــه غـــــم بـــــاز گذار

؛ فاتح، 82پ؛ دیوان چاپی، 542؛ دیوان کمال، 283(5 )مجلس، 261ر

]۳[
 آن دل که به جز ســـــوی منت رهبر نیســـــت
جـــــان گرچه عزیز اســـــت، ولـــــی جانب او

ی دل افـــــروِز تـــــوام در خور نیســـــت  بـــــی رو
از جانـــــب رخســـــار تـــــو نازک تـــــر نیســـــت

؛ دیوان کمال، 283(6 ؛ فاتح، 83ر )مجلس، 262ر

ینده نقل شده است. این سفینه در اواخر قرن هفتم هجری فراهم آمده است. 3( در سفینۀ کهن رباعیات )ص 202( بی ذکر نام گو
«. در دیوان چاپی اصاح شده است. ۴( هر دو نسخۀ مجلس و فاتح: »در باز

رده است )نزهةالمجالس، 250(. 5( جمال خلیل شروانی در اواسط قرن هفتم هجری رباعی را به اسم کمال اسماعیل آو
یس کننده   هنگام نقل، از چشم رونو

ً
6( دیوان چاپی عصمت بخارایی فاقد این رباعی است و جزو همان دو رباعی است که احتماال

افتاده است.
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]۴[
 گـــــر در همه عمـــــر خویش فرصـــــت جوید
رقیـــــب چشـــــم  مـــــرا،  ســـــتیزۀ  گاه  نـــــا

گویـــــد حدیثـــــی  دل خســـــته  مـــــِن  بـــــا   تـــــا 
چـــــون دیـــــدۀ نرگـــــس از زمیـــــن می رویـــــد7

؛ دیوان چاپی، 540؛ دیوان کمال، 272( ؛ فاتح، 83ر )مجلس، 262ر

]۵[
 جـــــان را ز غـــــم تـــــو هیـــــچ خوشـــــتر نایـــــد
وین دل که مراســـــت، گر همـــــه جان گردد

برنایـــــد غمـــــت  بـــــه  جـــــز  مـــــن  دل   کار 
تـــــا خـــــون نشـــــود بـــــه چشـــــم انـــــدر نایـــــد

؛ دیوان چاپی، 540؛ دیوان کمال، 282( ؛ فاتح، 83ر )مجلس، 262ر

]۶[

گرفـــــت دآلرای  زلـــــف  هـــــوس  را   دل 
مشـــــکین زلـــــف  بنـــــد  نهـــــاد  پـــــای  بـــــر 

گرفت  یکباره شـــــد انـــــدر خـــــم او جـــــای 
ی  اســـــت دراز این کـــــه در پـــــای گرفت کار

؛ دیوان چاپی، 536؛ دیوان کمال، 254( ؛ فاتح، 83ر )مجلس، 262ر

]۷[
 وقـــــت ســـــحرش چو عـــــزم رفتـــــن بگرفت
راهـــــش بگیـــــرد  تـــــا  یـــــد  بدو اشـــــکم 

را غـــــم جـــــاِن رفتـــــه دامـــــن بگرفـــــت  دل 
مـــــن بگرفـــــت و دامـــــن  نرســـــید  پـــــی  در 

؛ دیوان چاپی، 536؛ دیوان کمال، 228(8 ؛ فاتح، 83ر )مجلس، 262ر

]۸[
 خونخـــــواره یـــــار مهربـــــان، غمـــــزۀ توســـــت
فـــــراوان هســـــتند کـــــه جـــــان دهد،  بیمار 

 مردافکن و مســـــت و ناتوان، غمزۀ توســـــت
بیمـــــار که جان ســـــتاَند، آن غمزۀ توســـــت

)مجلس، 262پ؛ فاتح، 83پ؛ دیوان چاپی، 536؛ دیوان کمال، 270(9

یـد«. ایـن رباعـی در نزهة المجالـس نیـز در دنبالـۀ یکـی از رباعیـات کمـال  یـد«؛ دیـوان کمـال: »زمیـن بـر رو 7( نسـخۀ فاتـح: »زمینـی رو
اسماعیل نقل شده )ص 590( و این نقل نیز گواه دیگری بر بی اعتباری انتساب آن به عصمت بخارایی است.

8( مصراع چهارم در دیوان کمال: »در وی نرسید«. رباعی در خالصةاالشعار فی الرباعیات ابوالمجد تبریزی به اسم کمال اسماعیل 
ینده دیده  ری و کتابـت شـده اسـت. در نزهةالمجالـس نیـز بـی نـام گو اسـت )سـفینۀ تبریـز، 600(. ایـن نسـخه، در سـال 721 ق گـردآو

می شود )ص ۴6۴(.
9( این رباعی در نزهةالمجالس به نام یمین اصفهانی است )ص 303( و در سفینۀ کهن رباعیات به اسم شمس گنجه )ص 168(. 
جـدا از بحـث انتسـاب، هـر دو منبـع در قـرن هفتـم فراهـم آمده اند. با توجه به درج رباعی در دوازده نسـخۀ خطـی دیوان کمال، به نظر 
، رباعـی در دنبالـۀ رباعـی کمـال اسـماعیل نقل  بـور بنـده رباعـی را بایـد از کمـال اسـماعیل دانسـت؛ خاصـه آنکـه در هـر دو سـفینۀ مز
ین شعرا اگر نسخه های معتبر از  ین وجود دارد. ضمن اینکه در رباعیات سرگردان، دواو شده و احتمال خطای کاتب در درج عناو

آن در دست باشد، بیشتر قابل اتکاست.
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]۹[
 گر ســـــوز تـــــوام یـــــک نفس آهســـــته شـــــود
همی گردانـــــم آب  آن  از  دیـــــده  در 

شـــــود بســـــته  نفـــــس  راه  دلـــــم،  دوِد   از 
تا هرچه نه نقش توســـــت ازآن ُشســـــته شود

)مجلس، 262پ؛ فاتح، 83پ؛ دیوان چاپی، 540؛ دیوان کمال، 270(

ی نیـز در دیـوان عصمـت بخارایـی دیـده می شـود. این سـه رباعـی، در هر دو  سـه رباعـی از رباعیـات انـور
نسـخۀ خطـی مجلـس و فاتـح، پشـت سـر هـم هسـتند. حکمـی کـه در مـورد رباعیـات کمـال اسـماعیل 
یخ 692، 699، 708 و 768 ق  ی است و دستنویس هایی به تار ی نیز جار گفتیم، در مورد رباعیات انور
ی اسـت. ضمـن اینکه این رباعیـات، در برخی سـفینه های کهن  مؤیـد انتسـاب رباعیـات مذکـور بـه انور

ی نقل شده است: هم به اسم انور

]10[
آراســـــته اند ســـــپهر  ُنـــــه  طـــــارم   تـــــا 
کاســـــته اند گل  و  فزوده انـــــد  خـــــار  در 

پیراســـــته اند طبـــــع  جهـــــان  بـــــاغ   یـــــا 
کـــــردن چو این چنین خواســـــته اند چتوان 

ی، 981( )مجلس، 261پ؛ فاتح، 82پ؛ دیوان چاپی، 539؛ دیوان انور

]11[
کســـــی چنیـــــن نگذارد کســـــی،   خود عهد 
هنـــــوز کـــــه  مگـــــردان  ی  رو وفـــــا  ز  جانـــــا! 

 کانـــــدر بـــــد و نیـــــک هیـــــچ یـــــادش نـــــارد
دارد یـــــم  رو نشـــــان  تـــــو  دِر  ک  خـــــا

ی، 972( ؛ دیوان چاپی، 540؛ دیوان انور )مجلس، 261پ؛ فاتح، 83ر

]12[
ک10  تا دســـــت طمـــــع بُشســـــتم از عالـــــم پا
ک هـــــال بیـــــم  و  شـــــد  یکـــــی11  بتار امیـــــد 

ک پـــــا دارم  دامنـــــی  زمانـــــه  گـــــرد   از 
ک چون من ز جهان بُمـــــردم از مرگ چه با

ی، 1003( ؛ دیوان چاپی، 543؛ دیوان انور )مجلس، 261پ؛ فاتح، 83ر

در دیوان چاپی عصمت بخارایی و دو نسـخۀ فاتح و مجلس، سـه رباعی با مضمون »دسـتارچه« دیده 
می شـود. این سـه رباعی، در دیگر دسـتنویس های دیوان عصمت، وجود ندارد. ما دو رباعی از این سـه 

ک«.  ی: »عالم خا 10( در دو نسـخۀ مجلـس و فاتـح چنیـن اسـت؛ هـم تکـرار قافیـه دارد و هـم تضاد معنـوی با مصراع بعد. در دیوان انـور
ی اصاح شده است. ینۀ معنوی مطابق ضبط دیوان انور یا به قر در دیوان چاپی گو

11( متـن مطابـق نسـخۀ فاتـح اسـت. در نسـخۀ مجلـس، رسـِم حـروف یکسـان اسـت، امـا هیچ کـدام نقطـه نـدارد. در نسـخۀ چاپـی: »بـه 
ی چنین  ، چنین حدس زده شـده اسـت. ضبط درسـت مصراع مطابق دیوان انور زندگی« که معلوم اسـت برای معنادار کردِن شـعر

ک«.  است: »امید بقا یکی شد و بیم ها
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رباعی را در کلیات اوحدی مراغی شاعر قرن هشتم هجری یافتیم:

]1۳[
می بایـــــد در  تـــــو  دســـــت  را   دســـــتارچه 
که چو دســـــتارچه دســـــتت بوســـــم نتوان 

 از چشـــــم مـــــن و لـــــب تـــــو تـــــر می بایـــــد
می بایـــــد زر  دســـــتارچه  بـــــه  کـــــه  یـــــرا  ز

؛ دیوان چاپی، 539؛ کلیات اوحدی مراغی، 448( )مجلس، 260پ؛ فاتح، 82ر

]1۴[
بوســـــم باده پرســـــتت  لـــــب  کـــــه   خواهـــــم 
صد نقـــــش چـــــو دســـــتارچه بـــــر آب زدم

 وآن عارض خوب و چشـــــم مســـــتت بوسم
که چو دســـــتارچه دســـــتت بوسم باشـــــد 

)مجلس، 260پ؛ فاتح، 82پ؛ دیوان چاپی، 544؛ کلیات اوحدی مراغی، 444(

یـادی داشـته اسـت و در کلیـات او سـه رباعی دیگـر با همین  اوحـدی مراغـه ای بـه ایـن مضمـون عالقـۀ ز
ی نیـز چهـار رباعـی  ، روح عطـار شـیراز مضمـون یافـت می شـود )ص 436، 439(. از شـاعران هم عصـر او
در طلب دستارچه دارد )رک. ُجنگ رباعی، 548(.12 من حدس می زنم که دیگر رباعِی دستنویس های 
فاتـح و مجلـس )و نسـخۀ چاپـی( نیـز از عصمـت بخارایـی نباشـد. زیرا سـایر نسـخه ها فاقد ایـن رباعی 
هستند و احتمااًل این رباعی را از منبعی گرفته اند که بنده موفق به شناسایی آن نشده ام. رباعی مذکور 

این است:

]1۵[
ی می کرد  دســـــتارچه در دســـــت تـــــو بـــــاز
آویزنـــــد فـــــرو  ســـــر  بـــــه  کمـــــر  ز  زآنـــــش 

ی می کرد  با زلـــــف و خطـــــت دســـــت دراز
ی می کـــــرد کـــــو بـــــا لـــــب تـــــو دســـــت دراز

؛ دیوان چاپی، 542( )مجلس، 260پ؛ فاتح، 82ر

بیـاض  رباعـی مطابـق ضبـط  ی. صـورت صحیـح  و تکـرار قافیـۀ مصـراع دوم و چهـارم یکسـان اسـت 
انیس العارفین )برگ 425پ( چنین است:

ی می کـــــرد  دســـــتارچه بـــــا لعـــــل تـــــو بـــــاز
دانـــــی ز کمر ســـــرش چـــــرا گشـــــت نگون؟

ی می کرد ُترک تـــــاز بوســـــه  بـــــه   هر لحظـــــه 
می کـــــرد ی  دســـــت دراز لبـــــت  بـــــه  یـــــرا  ز

ی شده و احتمال آنکه رباعیی  انیس العارفین به سال 827 ق در زمان حیات عصمت بخارایی گردآور
از او به این سفینه راه یافته باشد، کم است. 

( کـه نشـان می دهـد ایـن  رنـدۀ ُجنـگ انیس العارفیـن، هشـت رباعـی بـا مضمـون »دسـتارچه« نقـل کـرده )بـرگ ۴25پ، ۴26ر 12( گردآو
مضمون در قرن هشتم هجری مورد توجه شاعران بوده است. 
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در میان رباعیات مشکوک دیوان عصمت بخارایی، این رباعی نیز از آِن اوحدی مراغه ای است:

]1۶[
 شـــــمع از تن خود گذشـــــت و آزاد بسوخت
مـــــن بنـــــدۀ شـــــمعم کـــــه ز بهـــــر دل خلق

 بـــــر آتش غـــــم خنده زنان شـــــاد بســـــوخت
از بهـــــر دل شـــــیرین چو فرهاد بســـــوخت13

؛ فاتح، 82پ؛ کلیات اوحدی مراغی، 433( )مجلس، 261ر

، با روایاتی متفاوت، در برخی متون کهِن عرفانی از قبیل: اسرارالتوحید )ص 329(، تمهیدات  رباعی زیر
عیـن القضـات همدانـی )ص 4( و کشـف االسـرار میبـدی )1: 331( نقـل شـده اسـت و امـکان نـدارد کـه 
ی رباعـی را بـه ابوسـعید ابوالخیـر نسـبت داده )مرصـاد العباد،  سـرودۀ عصمـت بخارایـی باشـد. نجـم راز

202؛ مرموزات اسدی، 58( و در نزهةالمجالس )ص 119( نیز به نام شیخ است:

[1۷[
 ما را به جز این جهانی جهانی دگر اســـــت
قاّلشـــــی و رندی اســـــت ســـــرمایۀ عشـــــق

 جـــــز دوزخ و فـــــردوس، مکانی دگر اســـــت
خودرایـــــی و زاهـــــدی جهانی دگر اســـــت

؛ فاتح، 82پ؛ دیوان چاپی، 538(  )مجلس، 261ر

یـخ تألیـف کتـاب و  ی، رباعـی زیـر را در کتـاب خـود آورده )مرصادالعبـاد، 223( و بـا توجـه بـه تار نجـم راز
یخ کتابت نسخه های آن، انتسابش به عصمت بخارایی منتفی است: تار

]1۸[
بـــــاغ در چمـــــن می آیـــــد یوســـــف   چـــــون 
می گویـــــد: نعره زنـــــان  دلـــــم،  یعقـــــوِب 

می آیـــــد مـــــن  ســـــوی  زلیخـــــا  ز   بویـــــی 
می آیـــــد! پیرهـــــن  بـــــوی  کـــــه  یـــــاد  فر

؛ فاتح، 82پ؛ دیوان چاپی، 539(  )مجلس، 261ر

چهار رباعِی سرگردان
 ، غیـر از رباعیـات بـاال، چهـار رباعـی دیگـر هـم بـه عصمـت بخارایـی منسـوب اسـت کـه در منابـع  دیگـر
بـه اسـم شـاعری غیـر از او دیـده می شـود. از جملـۀ آن هـا، رباعـی زیر اسـت کـه اوحدی بلیانـی، آن را جزو 

منتخب اشعار عصمت بخارایی درج کرده است )عرفات العاشقین، 4: 2491(:

زنـی دارد. ضبـط متـن بـر اسـاس نسـخۀ مجلـس اسـت؛ در نسـخۀ فاتـح هـم ضبـط ایـن مصـراع نابسـامان  13( مصـراع چهـارم ایـراد و
ید ز شـیرین و چـو فرهاد  ینی چـو فرهـاد بسـوخت«. درسـت آن مطابـق کلیـات اوحـدی مراغـی چنین اسـت: »ببر اسـت: »از بهـر شـیر
بسـوخت«. رباعـی، در دیـوان چاپـی نیسـت و یکـی از آن دو رباعـِی از چشـم افتـاده اسـت. ضبط هـای نامطمئـن و مخـدوِش چنیـن 

یس هایی، یکی از قرائن جانبِی مخدوش بودِن نسخۀ پایه است. دستنو
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 گـــــر دیـــــده ببنـــــدم به خیـــــال تو خوشـــــم
ی القّصه، چـــــه در خواب و چـــــه در بیدار

 ور بگشـــــایم بـــــه خـــــّط و خال تو خوشـــــم
دایـــــم بـــــه تماشـــــای جمـــــال تـــــو خوشـــــم

این انتساب، از جانب هیچ کدام از دستنویس های دیوان عصمت بخارایی حمایت نمی شود. ضمن 
اینکه آن را در دیوان جامی نیز مشاهده کرده ایم )2: 410( و به نظر می رسد از آثار جامی است و بلیانی 

در این انتساب به خطا رفته است.
رباعی زیر )دیوان عصمت بخارایی، 542(:

خوشـــــتر آشـــــنایی  موافـــــق  یـــــار   بـــــا 
چون ســـــلطنت زمانه بگذاشـــــتنی است14

خوشـــــتر جدایـــــی  بی وفـــــا  همـــــدم   وز 
خوشـــــتر بی نوایـــــی  ملـــــک  بـــــه  پیونـــــد 

سـخنان منظـوم ابوسـعید  جـزو رباعیـات منسـوب بـه شـیخ ابوسـعید ابوالخیـر نقـل شـده اسـت )رک. 
کـه جـزو اشـعار الحاقـِی دیـوان عصمـت  ابوالخیـر، 46( و شـاید بـا توصیفـات قبلـی چنیـن بـه نظـر آیـد 
بخارایی است. اما با توجه به اینکه رباعی مذکور در چند دستنویس کهن دیوان عصمت دیده می شود 
یتانیـا، 308پ؛ دانشـگاه، 162پ( و تقـی کاشـانی نیـز آن را جـزو اشـعار عصمت بخارایی  )سـنا، 271؛ بر
کـه سـرودۀ عصمـت بخارایـی باشـد. ایـن نکتـه را  یـادی دارد  (، احتمـال ز آورده )خالصةاالشـعار، 208ر
ی از رباعیات منسـوب به ابوسـعید، سـرودۀ دیگران اسـت و در صّحت  بایـد بـه خاطـر داشـت کـه بسـیار

انتساب آن ها به شیخ ابوسعید، تردیدهای جّدی وجود دارد.

یـده تألیـف محمـد صـادق ناظـم تبریزی )سـال 1036 ق(  مرحـوم نفیسـی، رباعـی زیـر را بـه نقـل از نظـم گز
داخـِل دیـوان عراقـی همدانـی کـرده و بـه نظـر می رسـد منبعـی غیـر از ایـن اثـر در اختیـار نداشـته اسـت 

)کلیات عراقی، 321(:

تـــــو غـــــم  شـــــادمانی  اصـــــل  مایـــــۀ   ای 
از ُحســـــن تـــــو رازهـــــا بـــــه گـــــوش دل مـــــن

تـــــو غـــــم  جاودانـــــی  حیـــــات  ز   خوشـــــتر 
تـــــو15 غـــــم  بی زبانـــــی  زبـــــان  بـــــه  گویـــــد 

، بر خالف سـایر رباعیات الحاقی، در اغلب ُنَسـخ دیوان عصمت بخارایی موجود اسـت  رباعی مذکور
یـاد از  ( و بـه احتمـال ز ؛ فاتـح، 80ر یتانیـا، 310پ؛ دانشـگاه، 164پ؛ مجلـس، 256ر )چاپـی، 545؛ بر

سروده های عصمت بخارایی است. 
اوحـدی بلیانـی، رباعـی زیـر را جـزو سـروده های قوام الدین ابواسـحاق بنجیـری )د. 764 ق( که به عنوان 

استاد حافظ از او یاد کرده، آورده است )عرفات العاشقین، 5: 3048(:

یرکی  ( چنین است: »با این همه ز یس های مجلس )برگ 256پ( و فاتح )برگ 80ر 1۴( مصراع سوم رباعی در نسخۀ چاپی و دستنو
نشـاید بـودن«. ایـن مصـراع، عـاوه بـر آنکـه هیـچ پیونـد معنوی با سـه مصراع دیگر نـدارد، جزوی از رباعِی دیگر شـاعر اسـت که در دو 
یس مذکور قبِل از رباعی مورد اشـاره کتابت شـده اسـت: »ای جور تو خوشـتر ز وفای همه کس«. چنین اشـتباهاتی )تداخل  دسـتنو

مصراع های دو شعر پشِت سرِ هم( در امر کتابت بسیار رایج است. 
 منبع او نیز نظم گزیده بوده است. 

ً
رده )لطایف الخیال، 1: 267( و احتماال 15( عارف دارابی نیز رباعی را به اسم عراقی آو
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کـــــس همـــــه  پنـــــاه  عنایتـــــت  ظـــــّل   ای 
غـــــم؟ چـــــه  تقصیـــــر  ز  را  گنـــــاه  اربـــــاب 

کـــــس همـــــه  گریـــــزگاه  تـــــو  رحمـــــت  ی   و
کس گشـــــته عذرخواه همه  چون لطف تو 

دیـوان عصمـت بخارایـی  بـا اندکـی تفـاوت در مصـراع نخسـت، در همـۀ نسـخه های  ایـن رباعـی نیـز 
؛ فاتـح، 79پ(: »ای  ؛ مجلـس، 255ر یتانیـا، 307پ؛ دانشـگاه، 160ر بر دیـده می شـود )چاپـی، 542؛ 
سـایۀ رحمتـت پنـاه همـه کـس«؛ و احتمـال آنکـه اوحـدی بلیانـی در انتسـاب رباعـی بـه قـوام بنجیـری 
یـاد اسـت. تقـی کاشـانی نیز رباعـی را جزو اشـعار عصمت بخارایی ثبت کرده اسـت  خطـا کـرده باشـد، ز
)خالصةاالشعار، 207پ(. این نقل هم بر قّوت انتساب رباعی به عصمت بخارایی می افزاید. ابوصالح 
رضوی در اوایل سـدۀ دوازدهم هجری، رباعی مذکور را به عراقی همدانی منسـوب داشـته اسـت )جواهر 

الخیال، 46(؛ ولی در هیچ کدام از دو چاپ کلیات عراقی همدانی چنین رباعیی نیست. 

رباعیاِت از قلم افتاده
هنگام بررسـی نسـخه های خطی دیوان عصمت بخارایی )دسـتنویس های مندرج در جدول پیشـین(، 
متوجـه شـدم کـه چهـارده رباعـی در ایـن منابـع وجـود دارد کـه در دیـوان چاپی و دو نسـخۀ خطـی فاتح و 
مجلس اثری از آن ها نیست. دو رباعی نیز در تذکرۀ خالصةاالشعار تقی کاشانی جزو رباعیات عصمت 
بخارایی نقل شده است که در هیچ کدام از نسخ در دسترس من موجود نیست. این دو رباعی را با قید 

احتیاط در دنبالۀ چهارده رباعِی از قلم افتادۀ عصمت بخارایی می آورم. 

]1[
دیرینه اســـــاس حّقه بـــــاِز  طـــــارم   ایـــــن 
ی اســـــت مدام در چـــــرخ بســـــاِن طاس باز

پـــــاس  یـــــِر  ز در  ُمهـــــره  هـــــزار   دزدیـــــده 
شـــــب خرقۀ زرنگار16 و خورشـــــید چو طاس

؛ راشد، 284پ( )بریتانیا، 308پ؛ اسعد، 309ر

]2[
 در معرکـــــۀ جهـــــان بـــــی رحمـــــت و مهـــــر
ببـــــرد ی  بـــــاز بـــــه  و  درآیـــــد  چـــــرخ  در 

ی اســـــت سپهر   پیوســـــته بســـــاِن طاس باز
مهـــــر و  َمـــــه  طـــــاس   ، زرنـــــگار خرقـــــۀ  در 

)بریتانیا، 308پ؛ اسعد، 308پ؛ راشد، 284پ(

[۳[

ســـــفله نواز زمانـــــۀ  معرکـــــۀ   در 
چرخـــــی زده در خرقـــــۀ ازرق شـــــب و روز

 طاسی اســـــت َمه و مهر و فلک طاســـــک باز 
بـــــاز17 آَرد  دگـــــر  طـــــاس  و  بـــــَرد  طاســـــی 

؛ راشد، 284پ( )بریتانیا، 308پ؛ اسعد، 309ر

یتانیا: خرقۀ در پاس. 16( بر
یس اسعد افندی این رباعی دوبار پشت سر هم کتابت شده است. 17( در دستنو
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]۴[
 دایم دل و چشـــــم مردم بی خـــــور و خواب
اجـــــل طاس بـــــازاِن  ک،  خـــــا خرقـــــۀ  در 

 این طاس ُپر آتش است و آن طاس ُپر آب 
بـــــوده به شـــــتاب هـــــر روز یـــــکان یـــــکان ر

) ؛ راشد، 285ر )بریتانیا، 308پ؛ اسعد، 309ر

]۵[
 چون توســـــن َشـــــه قدم به جـــــوالن انداخت
آورد نـــــو ز ســـــیم18 چـــــوگان  َمـــــه  پیشـــــش 

گـــــردان انداخـــــت   آتـــــش بـــــه دل ســـــپهر 
خورشـــــید چو گوی زر به میـــــدان انداخت

)بریتانیا، 309پ؛ سنا، 272؛ دانشگاه، 160پ؛ راشد، 282پ(

]۶[
نیســـــت ننگـــــی  منکـــــرم  هیـــــچ  طعنـــــۀ   از 
گویـــــم رنگیـــــن  دوبیـــــت19  گوینـــــد 

 با هیچ کســـــم در این ســـــخن جنگی نیست 
نامـــــردان را از این ســـــخن رنگی نیســـــت20

)بریتانیا، 309پ(

]۷[
آراید جســـــت وجو  خـــــوان  چـــــو   درویـــــش 
، درد دل است21 آرایِش خوان جســـــت وجو

نایـــــد  کـــــم   در دولـــــت عشـــــق، میهمـــــان 
ننمایـــــد رخ  مـــــراد  نبـــــود،  ایـــــن  تـــــا 

) ؛ راشد، 285ر )بریتانیا، 309پ؛ اسعد، 309ر

]۸[
 دی بـــــر دِر دوســـــت خواســـــتم داد از دل
گفتـــــا بـــــه منـــــش ســـــپار تـــــا خون نشـــــوی

دل  از  یـــــاد  فر هـــــزار  دمـــــی  بـــــه   کـــــردم 
دم در کـــــش و بـــــا کســـــی مکن یـــــاد از دل

)بریتانیا، 309پ(

]۹[
 خواهیـــــم بـــــه خـــــون جامـــــه نمـــــازی کردن
را پری رویـــــان22  زلـــــف  رســـــِن  مشـــــکیْن 

کـــــردن  ی  بـــــاز دار  بـــــه  صفـــــت   منصـــــور 
کـــــردن ی  جـــــان دراز دعـــــای  پیوســـــته 

یس، 366پ؛ راشد، 282پ( )بریتانیا، 309پ؛ سنا، 272؛ دانشگاه، 163پ؛ پار

: پیش؛ سنا، راشد: ز مشک. 18( دانشگاه استانبول: پیشش، سه نسخۀ دیگر
زن مصراع، بسامان نیست. بیت« حدس ماست. در اصل، کلمۀ دیگری است شبیه: »تو نیت«. و 19( »دو

20( طـرح و فضـا و کلمـات رباعـی را از یـک رباعـی کهـن وام سـتانده اسـت )رک. مرصـاد العبـاد، 385(: »در عشـق تـو از مامتـم ننگـی 
نیست«.

یتانیا: در دل ماست. 21( بر
یان. یتانیا: نکورو 22( بر
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]10[
 توحیـــــد ز نامـــــش آتـــــش افروختن اســـــت
بیگانه شـــــو از عقـــــل و خرد در ره عشـــــق

 وز پرتو آن، هر دو جهان ســـــوختن اســـــت 
کآنجـــــا نه مقـــــام حکمت آموختن اســـــت

؛ راشد، 283پ( ؛ فاتح، 225ر ؛ سنا، 274؛ دانشگاه، 161ر )بریتانیا، 311ر

]11[
 هـــــر دل کـــــه بـــــه مهـــــر دلســـــتان برخیـــــزد
برخیـــــز و حجـــــاب خویـــــش برگیـــــر ز راه

کـــــه نخســـــت از ســـــرِ جـــــان برخیزد   باید 
برخیـــــزد میـــــان  از  ی  صـــــور ِی  دور کیـــــن 

؛ فاتح2، 81پ( ؛ افندی، 284ر ؛ فاتح، 225ر ؛ سنا، 275؛ دانشگاه، 162ر )بریتانیا، 311ر

]12[
نشـــــد بیـــــدار  هرکـــــه  غـــــرور  خـــــواِب   از 
هر دل که چشـــــید جرعه از ســـــاقِی عشق

نشـــــد  یـــــار  محـــــرم  و  عشـــــق   شایســـــتۀ 
شـــــد مســـــت چنان که هیچ هشـــــیار نشد

)بریتانیا، 311پ؛ دانشگاه، 162پ(

]1۳[
ی سرمســـــت  چـــــون مـــــاه شـــــبی الله عذار
ی او دیـــــد ز شـــــرم چـــــون شـــــمع فـــــروغ رو

فناری23 در دســـــت  کوچـــــه ای  به   می رفت 
پـــــِس پـــــرده نشســـــت یـــــد بســـــی و در  لرز

؛ اسعد، 308پ؛ راشد، 284پ( )بریتانیا، 312ر

]1۴[
 از نـــــاز بـــــه اوج عرش ســـــایم ســـــر خویش
بگـــــذار رخ،  از  زر  و  اشـــــک  از  گهـــــر  دارم 

 گر جای دهی چو ســـــایه ام بـــــر در خویش 
تـــــا پیشکشـــــت کنـــــم زر و گوهـــــر خویش

) )دانشگاه، 163ر

تقـی کاشـانی، در منتخـب اشـعار عصمـت بخارایـی، هفـده رباعـی نقـل کـرده کـه همـان طـور کـه پیشـتر 
بخارایـی،  عصمـت  دیـوان  دسـتنویس های  در  197پ(،  )خالصة االشـعار،  آن  آخـر  رباعـی  دو  گفتیـم، 
یت نشد و صّحت انتساب آن ها به عصمت قطعی نیست. این دو رباعی را با منابع دیگر )ُجنگ ها  رؤ
و تذکره هـا( سـنجیدم. بـه نـام شـاعر دیگـری نیـز پیـدا نیامـد و بـه اصطالح، مّدعـی و معارضی نـدارد و از 

قبیل رباعیات سرگردان نیست:

، ۴: 850؛ به نقل از »سـامانۀ جسـتجوی دادگان« فرهنگسـتان زبان و  یـخ، حافـظ ابـرو 23( َفنـار بـه معنـی فانـوس اسـت )رک. زبـدة التوار
ادب فارسی(.
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]1۴[ 
مایل تـــــر دلـــــم  زمـــــان  زمـــــان  تـــــو  بـــــا   ای 
گـــــردد آســـــان  تـــــو  غـــــم  ی  روز گفتـــــم 

بی دل تـــــر  غمـــــت  در  روز  بـــــه  روز   مـــــن 
مشـــــکل تر دگـــــر  روز  از  شـــــد  روز  هـــــر 

]1۵[
 بی لعل تو چون غنچه دلم ُپر خون اســـــت
بیـــــش اســـــت از حـــــد  تـــــو  آزار جدایـــــی 

یـــــه بیـــــاض دیـــــده ام گلگون اســـــت   در گر
انـــــدوه فراقـــــت از حســـــاب افزون اســـــت

سخن پایانی
یـات حـوزۀ تحقیـق در شـعر فارسـی اسـت. بـرای ایـن  تصحیـح علمـِی دیـوان عصمـت بخارایـی از ضرور
، عـالوه بـر نسـخه هایی کـه در ایـن مقالـه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه، چندیـن نسـخۀ کهـن دیگـر از  منظـور
قـرن نهـم و دهـم هجـری وجـود دارد کـه بـه دلیـل نداشـتن رباعـی، از آن هـا یـاد نشـد. عـالوه بـر آنچـه بـر در 
فنخا آمده، چند نسـخۀ مهم دیگر که در بردارندۀ دیوان یا منتخب اشـعار عصمت بخارایی اسـت، در 

کتابخانه های جهان یافت می شود:
کسفورد، 839 ق - مجموعه دواوین، دستنویسMs. Elliott. 121  کتابخانۀ بادلیان آ

- مجموعۀ اشعار، دستنویس شمارۀ 965 کتابخانۀ مجلس، 858 ق
ال اسماعیل، 883 ق - مجموعۀ دواوین، دستنویس شمارۀ 715 کتابخانۀ ال

- مجموعه دواوین، دستنویس شمارۀ 4071 کتابخانۀ فاتح، سدۀ نهم ق
- مجموعه دواوین، دستنویس شمارۀ 1937 کتابخانۀ الله لی، 907 ق

- دیوان عصمت بخارایی، دستنویس شمارۀ 5305 کتابخانۀ حاجی محمود افندی، سدۀ دهم ق
- دیوان عصمت بخارایی، دستنویس شمارۀF.940  کتابخانۀ دانشگاه استانبول، سدۀ دهم ق24

2۴( در کتابخانۀ دانشگاه استانبول یک نسخۀ کهن دیگر از دیوان عصمت بخارایی موجود است )شمارۀ F. 493( که به سال 872 
ق کتابـت شـده اسـت کـه از کـّم و کیـف آن اطاعـی نـدارم )رک. فهرسـت نسـخه های خطـی فارسـی کتابخانـۀ دانشـگاه اسـتانبول، 

.)228-227
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فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ دانشگاه استانبول، توفیق هاشم پور سبحانی و حسام الدین آق سو، تهران، 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۴

، چاپ  کشف االسرار و عدة االبرار، رشیدالدین ابوالفضل میبدى، تصحیح علی اصغر حکمت، تهران، انتشارات امیرکبیر
پنجم: ۱۳۷۱، ۱۰ ج

، چاپ دوم: ۱۳۷۵ کلیات اوحدی اصفهانی معروف به مراغی، به کوشش: سعید نفیسی، تهران، انتشارات امیرکبیر

کتابخانۀ سنایی، چاپ سوم: ۱۳۳۸ کلیات عراقی همدانی، به کوشش: سعید نفیسی، تهران، 

مرصاد العباد من المبدء الی المعاد، نجم الدین رازی،  به اهتمام محمد امین ریاحی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 
چاپ سوم: ۱۳۶۶

مرموزات اسدی در مزمورات داودی، نجم الدین رازی، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۱

۱۳۶۶  ، نزهةالمجالس، جمال خلیل شروانی، به تصحیح محمد امین ریاحی، تهران، انتشارات زوار

dadegan.apll.ir :سامانۀ جستجوی دادگان )پیکرۀ زبانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی(، به نشانی


